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_______________________________________________________________________________ 

 

JEGYZŐKÖNYV 

_______________________________________________________________________________ 

 

Amely készült:  A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3525 

Miskolc, Városház tér 1. alatti székhelyén 2020. év március hónap 11. napján 11:30 órától 

megtartott alapítói ülésen 

Jelen vannak:   

Bánné Dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyedüli tag képviseletében 

Lenártek András ügyvezető 

Vámosi János könyvvizsgáló - PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi Kft.  

Dr. Orosz Mónika ügyvéd, jegyzőkönyvvezető 

Napirendi pont:    

 

1. számú napirendi pont: a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 

2. számú napirendi pont: egyebek 

____________________________________________________________________________________________ 

 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság, 

Ügynökség, Kft., BORA 94 Nonprofit Kft.) ügyvezetője, Lenártek András köszönti a megjelenteket és rögzíti, hogy 

a Társaság egyedüli tagjának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a képviseletében eljáró megyei 

közgyűlés elnöke és a Kft. ügyvezetője, továbbá a Kft. könyvvizsgálója, valamint jogi képviselője jelen van.  

 

Az ülés megtartásának akadálya nincs, szabályszerűen került összehívásra. 

 

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetén taggyűlést nem kell tartani, a tag egyedül jogosult alapítói 

döntést hozni.  

 

Lenártek András ügyvezető rögzíti, hogy az ülés megtartásához szükséges megválasztani a tisztségviselőket.  

 

Lenártek András ügyvezető az ülés levezető elnökének Bánné Dr. Gál Boglárkát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Orosz 

Mónikát javasolja megválasztani.  

A jelenlévők a javaslattal egyetértenek.  

Ezt követően az Alapító meghozta az 

_______________________________________________________________________________ 

 

5/2020. (III.11.) Alapítói Határozatot 

_______________________________________________________________________________ 

 

Az ülés levezető elnöke: 

Bánné Dr. Gál Boglárka 

jegyzőkönyvvezető: 

Dr. Orosz Mónika 

A megválasztott személyek a tisztségeket elfogadják.  

_______________________________________________________________________________ 

 

Levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően az alábbi napirendi pontok kerüljenek 

megtárgyalásra: 

 

1. számú napirendi pont: a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 

2. számú napirendi pont: egyebek 
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A tag részéről a napirendi pontokkal kapcsolatosan módosító javaslat nem hangzott el.  

Ezt követően az Alapító meghozta a 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

6/2020. (III.11.) Alapítói Határozatot 

_______________________________________________________________________________ 

 

Az egyedüli tag a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 

1. számú napirendi pont: a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 

2. számú napirendi pont: egyebek 

_______________________________________________________________________________ 

 

A napirendi pontok elfogadása tárgyában hozott döntést követően jelenlévők megkezdik azok megtárgyalását az 

alábbiak szerint: 

 

1. számú napirendi pont 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi 

beszámolójának elfogadása 

 

Bánné Dr. Gál Boglárka: felkérem ügyvezető urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó 

előterjesztéseket.  

Lenártek András: ismerteti az előzetesen csatolt, a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztések és annak 

mellékletei tartalmát. 

Megküldésre kerültek a Társaság Tagja részére a napirendi ponthoz tartozó előterjesztések, a kapcsolódó 

határozati javaslatok és az azokat alátámasztó mellékletek, melyek jelen jegyzőkönyvhöz mellékelten is csatolásra 

kerülnek.  

Ismerteti a társaság 2019. évre vonatkozó beszámolójának főbb adatait, bemutatja annak mellékleteit.  

Ismerteti a PRIME AUDIT Kft., mint a társaság könyvvizsgálója elfogadó nyilatkozatát.  

Kéri az Alapítót, hogy részére az Alapító 2019 üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét 

megállapító felmentvényt adja meg. 

 

Lenártek András tájékoztatja az Alapítót, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága 2020. év március hónap 10. napján 

megtartott ülésén, a 9/2020. (III.10.) Felügyelőbizottsági határozattal a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – a Társaság 

Alapítója részére elfogadásra javasolta. A Felügyelőbizottság egyidejűleg felhívta az ügyvezetőt, hogy a 

beszámolót annak mellékleteivel együtt terjessze a Társaság Alapítója elé elfogadásra. Lenártek András 

tájékoztatja továbbá az Alapítót, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága a 10/2020. (III.10.) Felügyelőbizottsági 

határozattal a javasolta a Társaság Alapítója részére annak megállapítását, hogy Lenártek András, a BORA 94 

Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységét mindenkor a törvényi, valamint 

az Alapító Okiratban meghatározott előírások szerint, a Társaság érdekeinek az elsődlegességét szem előtt tartva 

végezte, egyben javasolta az Alapítónak, hogy a felmentvényt az ügyvezető részére adja meg. 

 

Vámosi János: megvizsgáltam a Kft. 2019. évi beszámolóját.  

A mérlegbeszámoló adatai a valóságnak megfelelnek, analitikákkal alátámasztásra kerültek.  

A kiegészítő melléklet és a közhasznúsági jelentés tartalmaz minden olyan adatot, információt, amely a számviteli 

törvény és a vonatkozó további jogszabályok előírásai szerint kötelező.  

A kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentésben szereplő adatok a mérlegbeszámolóval összhangban állnak. 

 

Bánné Dr. Gál Boglárka: az előterjesztésben foglalt és jelen ülés alkalmával azonos tartalommal előadott 

adatokkal kapcsolatosan kifogással nem élek, azt elfogadom.  

 

A napirenddel kapcsolatosan további észrevétel, hozzászólás, vélemény nem érkezett. 

 

A tag a napirendi pont megtárgyalását követően az alábbi határozatokat hozta: 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

7/2020. (III.11.) Alapítói határozat 

____________________________________________________________________________________________ 

 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapítója döntött 

arról, hogy a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. 

évi beszámolóját – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az alábbi főbb értékadatokkal elfogadja: 

 

Értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek    170.194 eFt 

Üzemi tevékenység eredménye          5.310  eFt 

Adózott eredmény               4.763 eFt 

Mérleg főösszeg        173.516  eFt 

 

A 2019. évi 4 763 000 forint összegű mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésre 

kerül. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8/2020. (III.11.) Alapítói határozat 

____________________________________________________________________________________________ 

 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapítója 

megállapítja, hogy Lenártek András, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019 üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységét 

mindenkor a törvényi, valamint az Alapító Okiratban meghatározott előírások szerint, a Társaság 

érdekeinek az elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére az Alapító a felmentvényt 

megadja.  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. számú napirendi pont 

Egyebek 

 

Bánné Dr. Gál Boglárka: kérdezem a jelenlévőket, van-e olyan témakor, amelyet az egyebek napirendi 

pontban szükséges megtárgyalni? 

 

Lenártek András: részünkről nincs. 

 

Egyéb napirendi pont és hozzászólás hiányában Bánné Dr. Gál Boglárka elnök megköszöni a részvételt, felkéri 

Lenártek András ügyvezetőt és Dr. Orosz Mónika jegyzőkönyvvezetőt a jelen jegyzőkönyv aláírására.  

    

Miskolc, 2020. március 11. 

 

……………………………. 

Dr. Orosz Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

…………………………………. 

Lenártek András 

BORA 94 Nonprofit Kft. 

ügyvezető 

……………………………. 

Bánné Dr. Gál Boglárka 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
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